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ביטוח ופיננסים

ממשיכים במאבק
נשיא להב לממונה: "כניסת חברות 

האשראי לענף הביטוח מהווה 
פגיעה אנושה במשלח ידם של 

סוכני הביטוח" עמ' 5

השיירה עוברת
מי ביטח את שיירת הנשיא 
פוטין בביקורו בישראל? ‰ 

השתתפות עצמית < עמ' 9

נבחרת יועצים
מנכ"ל יונט שלמה אייזיק 
מצטרף לוועדה המייעצת 

לנשיא הלשכה < עמ' 6

הכנס יערך במלון דן אילת בין התאריכים 15־19 במרץ ‰ 
המשתתפים יהנו מסדנאות, הרצאות מעשירות, ותכנים 
ממיטב המרצים, בינהם אלון אולמן, ירדנה עובדיה, חני 

שפיס ואליעזר שקדי ‰ בחלק האומנותי: מופע סטנד־אפ 
של קובי מימון והופעות של ליאור נרקיס, שפיטה ועוד ‰ 

ההרשמה החלה < עמ' 2־3

לראשונה: הלשכה 
בכנס משולב 

לענפים פנסיוני, 
חיים ופיננסים 

מלון דן  אילת

חיים פנסיוני פיננסים
15-19 במרץ
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ליאור " סו"ב  בראשות  הלשכה 
רוזנפלד יוצאת מהריבוע המחשבתי 
ומגדירה מחדש את גבולות הכנסים 
קובי  סו"ב  אומר  כך  באילת".  הארציים 
של  ואירועים  כנסים  ועדת  יו"ר  ורדי, 
עמו,  המיוחד  הריאיון  בפתח  הלשכה, 
לקראת הכנס הארצי הקרוב של הלשכה 
באילת. הכנס יתקיים בין התאריכים -15

19.3.2020 וייפתח בכינוס עשיר במיוחד 
   .MDRT לסוכנות ולסוכני ארגון

מחייבת  ורדי  של  המבטיחה  הכרזתו 
בשמחה:   לכך  נענה  והוא  הסבר  גם 
"עולמות ביטוח החיים והביטוח הפנסיוני 
במציאות  משתלבים  המסורתיים, 
כמו  חדשים  תוכן  עולמות  עם  המשתנה 
יוצר  העולמות  בין  השילוב  הפיננסים. 
הלקוח  לצורכי  הוליסטיים  פתרונות 
פרישתו  ולאחר  לגמלאות  יציאתו  טרם 
סיכונים  על  מדברים  אנחנו  מהעבודה. 
וסיכויים כאחד על רצף הציר הפנסיוני, 
משלימים,  פיננסיים  פתרונות  כולל 

להבטחת חיים בכבוד וברווחה של הלקוח בכל 
עת ותנאי".

שדרוג מתכונת הנכס
סוכן  של  ולמיקומו  זה  חשיבה  לקו  בהתאם 
הביטוח בכל צומת דרכים בחיי הלקוח, החליטה 
הלשכה לשדרג השנה את מתכונת הכנס הפנסיוני 
לכדי כנס משולש, ייחודי ושונה מכנסים קודמים. 
"הנהגת  כי  זה,  בהקשר  להדגיש  חשוב  לורדי 
הלשכה יושבת על המדוכה בימים אלה ובמאמץ 
בשורה  להוביל  נחושה  תקדים,  חסר  מערכתי 
והן  הכנס  של  המקצועיים  בתכניו  הן  חדשה 
כנס  זהו  למשתתפים.  והפנאי  הבילוי  בתכני 
שעוד לא היה כמוהו בתולדות הלשכה, בהשראת 
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד וממלא מקומו 
הנמרץ סו"ב ליאור הורנצ'יק, ובתיאום מלא בין 
כל זרועות ההנהגה, הוועדה הפנסיונית  בראשות 

פז, הוועדה הפיננסית בראשות סו"ב  אייל  סו"ב 
סו"ב  בראשות   MDRTה־ הנהלת  אביטל,  אודי 

אלברט גבאי והוועדה בראשותי". 
הראשון  הארצי  הכנס  גם  זה  יהיה  כך,  בתוך 
של מנכ"ל הלשכה, מוטי ארבל, לאחר כניסתו 
לתפקיד לפני חודשים אחדים. לורדי יש הרבה 
ארבל  של  השתלבותו  על  לומר  טובות  מילים 

שנים  לאחר  וזאת  הסוכנים  בעולם 
רבות כמנכ"ל קבוצת יורוקום: "רקמנו 
בזמן קצר מאוד  מצוינים  יחסי עבודה 
רבות  יתרום  שמוטי  ספק  לי  ואין 
מיכולותיו הגבוהות לאתגר הנכון לנו 
בכנס הקרוב ובעשייה הרב מערכתית 

בשנים הקרובות," מציין ורדי. 

העשרה מקצועית, 
חוויה חברתית 

מהצפוי  מעט  ל"טעום"  מתבקש 
הנה  אז  המשולש.  בכנס  למשתתפים 
יו"ר  עבורנו  שמשרטט  המתאר,  קווי 
בעיצומן  והאירועים,  הכנסים  ועדת 
לקראת  האחרונות  ההכנות  של 

האירוע הגדול. 
דיונים  צפויים  המקצועי  "במישור 
שירחיבו  ומפרים,  מרתקים  והרצאות 
הסוכנים  והידע של  הכלים  ארגז  את 
לצד  הלקוחות.  למען  בשליחותם 
הביטוח  ענף  ההון,  שוק  רשות  בכירי 
בכנס,  פעיל  חלק  שייקחו  הביטוח,  וחברות 
ה־ נשיא  כמו  מחו"ל  אורחים  גם  בו  ישתתפו 

בישראל  המובילים  מרצים  העולמי,   MDRT
והניהול  העסקים  המיסוי,  הפנסיוני,  בתחום 
ובעיקר  קבלות  עם  מקצוע  ואנשי  הפיננסי 
של  לפעילותם  רב  ערך  להעניק  יכולות  עם 
שעומדים  ביותר,  החמים  בנושאים  הסוכנים 

על סדר היום הפנסיוני והפיננסי".  
למישור  "מעבר  כי  ומציין,  מוסיף  ורדי 
והוא  בכנס  נוסף  חשוב  נדבך  קיים  החברתי 
המישור החברתי ולכידות שורות הלשכה. כאן, 
בנושאים  הדיונים  לאחר  הערביים,  בשעות 
של  פעילותם  להצלחת  ביותר  האקטואליים 
רבה  הנאה  למשתתפים  נכונה  הסוכנים, 
בתעשיית  כיום  ביותר  החמים  מהכוכבים 

הבידור, כולל הופעות מרהיבות ומופעים 
חברי  עבור  במיוחד  שהופקו  ייחודיים, 

כנס המשולש באילת | כנס פנסיוני 2020
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ביטוח 
ופיננסים

מ־3 יוצא 1: יוצאים לדרך עם הכנס 
המשולש של הלשכה באילת

סו"ב קובי ורדי, יו"ר ועדת כנסים ואירועים, בראיון מיוחד על ההיערכות לכנס הארצי הראשון מסוגו 
בתולדות הלשכה, שיאחד את תחומי ביטוח החיים והפנסיה המסורתיים עם עולם הפיננסים החדש ‰ 

יוזמים, מקדמים ומפתיעים - כל מה שמצפה לכם בכנס המשולש באילת < רונית מורגנשטרן

קובי ורדי | צילום: גיא קרן

"לצד בכירי רשות שוק ההון, 
ענף הביטוח וחברות הביטוח, 
ישתתפו בו גם אורחים מחו"ל 
כמו נשיא ה־MDRT העולמי, 
מרצים המובילים בישראל 
בתחום הפנסיוני, המיסוי, 
העסקים והניהול הפיננסי"
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נחשקות  עוגן  הרצאות  ולצידם  הלשכה 
ביותר". 

"הסקירה התמציתית הזו", אומר ורדי בקריצה. 
להפתעות  עוד  של  טעם  להשאיר  "נועדה 
בכנס  ולסוכנים  לסוכנות  שמחכות  הרבות, 
גדול מהחיים. ההעשרה והשראה ילוו את החלק 
והאווירה  התפאורה  שהקצב,  בעוד  המקצועי, 
השמחה יסחפו את המשתתפים בשעות הפנאי". 

גם במישור הפוליטי
האם גם לפוליטיקה יהיה מקום בכנס הקרוב?

וגיבוש  פוליטיקה  עוקף  ערוץ  נמצא  לא  "עוד 
השלישית  החדשה,  בכנסת  חזק  פוליטי  בסיס 
נפרד  בלתי  חלק  והוא  האחרונה  בשנה  במספר 
מפעילותה הענפה של הלשכה. לכן, סביר להניח 
מ־1,700  יותר  בהשתתפות  הקרוב,  הכנס  כי 
ונציגי  מקצועיים־עסקיים  גורמים  סוכנים, 
לנבחרי  במה  בהחלט  הוא  עמיתים,  ארגונים 
של  הציבוריים  לאינטרסים  להתחבר  הציבור 
סוכני הביטוח בשליחותם היומיומית למען אזרחי 

מדינת ישראל". 
הדברים  "מטבע  כי  ורדי,  מבהיר  זו,  בסוגיה 
עסוקות המפלגות בימים אלה במערכת הבחירות. 
עם  הלשכה  של  המצוין  הקשר  לאור  זאת,  עם 
להשתתפותם  נדאג  הסיעות,  מכל  הבכירים 
של נבחרי הציבור החדשים  ולהמשך רתימתם 

לקידום עולם הסוכנים ואתגריו". 
ועשיר  עוצמתי  לכנס  נערכת  כן,  אם  הלשכה 
רבה  להתרחשות  עכשיו  כבר  הגורם  בתכנים, 

סביבו בענף. 
ורדי: "אנחנו משקיעים מאמצים עילאיים וזה 
הנפלאים  ולסוכנים  לסוכנות  להודות  המקום 
רוזנפלד  ליאור  בראשות  הלשכה  בהנהגת 
לכנסים  בוועדה  ולחבריי  השונות,  ובוועדותיה 

 ואירועים שמקדישים בהתנדבות מלאה מזמנם 
וממרצם למען כלל חברי הלשכה. זה גם המקום 
לפנות לחברים מכל חלקי הארץ, להקדים את 

הרשמתם ולהבטיח את מקומם. 
והביקוש  אלה  בימים  נפתחה  "ההרשמה 
נערכות  החברות  שגם  יודע  אני  מאוד.  גדול 
אסטרטגי  עוגן  עבורן  שמהווה  לכנס,  במיוחד 
הענפית.  השבט'  ב'מדורת  משמעותי  ועסקי 
ביצירת  שלפנינו,  למשימה  רתומים  כולנו 
יותר  עוד  רף  שתציב  וסוחפת,  מעצימה  חוויה 
נעמוד  מיוחד  ובמאמץ   – הלשכה  בכנסי  גבוה 
בציפיות הגבוהות. מאמץ אשר אנו, כל העוסקים 
במלאכה, מחויבים לו בראש ובראשונה בשביל 
את  ולקדם  להמשיך  אחת:  מרכזית  מטרה 
הראשון  והחברתי  המקצועי  בלפיד  הנושאים 

במעלה, סוכני הביטוח". 

"לאחר הדיונים בנושאים 
האקטואליים ביותר להצלחת 
פעילותם של הסוכנים, נכונה 

למשתתפים הנאה רבה 
מהכוכבים החמים ביותר כיום 

 בתעשיית הבידור, 
כולל הופעות מרהיבות 

ומופעים ייחודיים"

מוטי ארבל )מימין(, אייל פז ואודי אביטל | צילומים: יח"צ, לשכת סוכני ביטוח ובאדיבות המצולם

 ליאור נרקיס )מימין(, מארח את מוש בן ארי | 
צילומים: רן יחזקאל ושלומי פינטו





שלמה אייזיק
מנכ"ל ומייסד קבוצת יונט
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הנני פונה לכבודו על מנת להאיר את "
עיניו בצורך למנוע את השלמת המהלך 
של  לכוונתה  באשר  בידיו  מצוי  אשר 
חברת כרטיסי האשראי MAX לקבל רישיון 
הביטוח,  בתחום  לעיסוק  סוכנות  להקמת 
ברכתה  את  באחרונה  קיבל  אשר  מהלך 
של הרשות לתחרות. הכשרת האמור תביא 
של  ידם  במשלח  אנושה  לפגיעה  לדידי 

רבבות סוכני ביטוח עצמאים בישראל".
להב,  נשיא  כהן,  רועי  עו"ד  כותב  כך 
 53 המונה  בישראל,  העצמאים  ארגון 
חברים,  אלף  וכ־200  עצמאים  ארגוני 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  אל  במכתב 

וחיסכון, ד"ר משה ברקת.
איך  לממונה  בפנייתו  מפרט  כהן  עו"ד 
בסוכני  תפגע  האשראי  ענקיות  כניסת 
אוצרות  האשראי  חברות  לדבריו,  הביטוח: 
בתוכן מאגרי מידע בהיקפים נרחבים ביותר 
אודות לקוחותיהם בקרב הציבור הישראלי, 
עולה עשרות  באמתחתן  הקיים  המידע  וכי 
מונים על המידע הקיים אצל סוכני הביטוח 

בישראל.
מעודכנות  האשראי  חברות  למשל,  כך 
בכלל הפרטים המאפיינים את אורח חייהם 
רוכשים  האם  זאת  ובכלל  לקוחותיהן  של 
האם  מהיר;  מזון  ברשתות  או  אורגני  מזון 
הם  האם  הכושר;  לחדר  במנוי  אוחזים  הם 
בעלות  בחנויות  גבוהה  בתדירות  רוכשים 
מוטיב ספורטיבי; האם הם מבקרים במוסך 
הסכם  תם  האם  טיפול;  היקפי  ובאילו 

הביטוח לרכב או לדירה המפורט בחיובי האשראי; 

מהו היקף הרכישות של לקוח בבית המרקחת של 
קופת החולים – נתון המלמד אודות מצבו הרפואי 
חיובים במטבע  של מחזיק הכרטיס; האם קיימים 
היקף הנסיעות השנתי של  אודות  חוץ המלמדים 
שמשלם  הביטוח  עלויות  מהן  לחו"ל;  לקוח  אותו 
הלקוח בכל חודש עבור מוצרים ביטוחיים שונים 

ועוד.

קניבליזם ביחס לסוכנים 
עוד מציין כהן כי כלל בסיסי המידע הללו 
העוצמה  רבת  האשראי,  חברת  את  יובילו 
הצעות  להציע  האם  להחליט  הכלכלית, 
לחו"ל,  נסיעות  לביטוח  באשר  ללקוח 
אחר  ביטוחי  כיסוי  כל  או  לרכב,  ביטוח 
מלאכותית  בינה  פרי  פרופיל  באמצעות 
האמור  מתוחכם.  אלגוריתם  בסיס  ועל 
יוביל ל"קניבליזם" ביחס למתחרים הקטנים 
שעומדים למול חברת האשראי חסרי אונים 

– סוכני הביטוח העצמאים.
נשיא להב מפנה את הממונה לסעיף 1ג)א(
פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   )2(
היתר,  בין  שקובע,   1981 התשמ"א  )ביטוח( 
"הבטחת  ההון:  שוק  רשות  תפקידי  לעניין 
הגופים  של  התקין  והניהול  היציבות 
נשאלת  זה  "בהקשר  וטוען:  המפוקחים" 
לתוך  אשראי  חברת  הכנסת  האם  השאלה 
יציבות  תבטיח  המפוקחים,  הגופים  הגדרת 
סוכני   - האחרים  המפוקחים  הגופים  של 
הביטוח העצמאים או שמא תוביל להכחדתם, 
חברת  יצאה  עמו  לפרסום  דומה  במודל 
הודיעה  במסגרתו  השבוע,   MAX האשראי 
כי החברה תעניק לציבור הנחה של 1% על 
כל הצעת הלוואה שלקוח יקבל מגוף בנקאי". 
עו"ד כהן מציין עוד, כי על פי נתוני רשות 
של  הכנסותיהם  "היקף  עצמה  ההון  שוק 
אינו  בישראל  העצמאים  הסוכנים  מרבית 
רב וכי רובם עומלים רבות להביא פרנסה 
העצמאים  הביטוח  סוכני  למשפחתם.  מספקת 
הינם עוסקים נחוצים בישראל ויש לשמור עליהם 
מכל משמר הן משום היבט השירות האישי שהם 
וניסיון  ידע  בעלי  בהיותם  ללקוחות,  מעניקים 
ולרוב גם הכרות אישית עמם. במקרים אלו, אין 
מדובר על מכירת ׳זמן אוויר׳ אחיד ומוכר לכולם, 
אישית  מותאמת  ביטוחית  חבילה  בתפירת  אלא 
לצורכי הלקוח הפרטני היושב מול סוכן הביטוח". 
"למנוע  ברקת:  לד"ר  כהן  עו"ד  קורא  לסיכום 
 MAX את הכשרת כוונת חברת כרטיסי האשראי
לעיסוק  ביטוח  סוכנות  להקמת  רישיון  לקבלת 
בתחום הביטוח - מהלך שעלול להכחיד את ענף 
סוכני הביטוח בישראל על אף יתרונותיו הרבים 
מחוסרי  משפחותיהם  על  עוסקים  רבבות  ויותיר 

עבודה ופרנסה. 
"הנני קורא לכבודו לקיים עמי פגישה שמטרתה 
תהא לפעול בנושא זה באופן שימנע את הפגיעה 
ובני  עובדיהם  העצמאים,  הביטוח  סוכני  בציבור 

ובנות משפחותיהם".

נשיא להב תומך במאבק הלשכה נגד 
כניסת חברות כרטיסי האשראי לביטוח

עו"ד רועי כהן מתריע במכתב לממונה על שוק ההון בעקבות כניסת ענקיות האשראי לענף הביטוח: 
"פגיעה אנושה במשלח ידם של רבבות סוכני ביטוח עצמאים בישראל" < רונית מורגנשטרן

ד" ר ברקת | צילום: סטודיו עדיף

חדשות | שומרים על הסוכנים

 עו"ד כהן. למנוע את הפגיעה בסוכנים העצמאים

עו"ד כהן: "נשאלת השאלה 
האם הכנסת חברת אשראי 

לתוך הגדרת הגופים 
המפוקחים, תבטיח יציבות של 

הגופים המפוקחים האחרים 
- סוכני הביטוח העצמאים או 

שמא תוביל להכחדתם"
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"
הסוכנים הם נכס קודם כל ללקוח", כך אמר 
ארצי  בכנס  ביטוח,  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
 .2020 שנת  לפתיחת  לסוכניה  שקיימה 
"אנחנו חווים את זה באירועים משמעותיים כמו 
הסערות האחרונות – הכי קל זה לקחת פרמיות 
אבל הכי קשה הוא להיות שם עבור הלקוח ולתת 
לו את העסקה הנכונה לאורך זמן, גם אם זה כרוך 
אירוע  כשקורה  אבל  כשצריך.  פרמיה  בלייקר 
איתכם",  שם  אנחנו  והסוכן,  החברה  את  וצריך 

הוסיף נוה.
בכנס, שנערך במרכז הכנסים Avenue בקרית 
וחברי  סוכנים  כאלף  השתתפו  התעופה,  שדה 

הנהלת החברה.
היחסים  למערכת  בנאומו  התייחס  המנכ"ל 
לומר  רוצה  "אני  וציין:  ביטוח  סוכני  לשכת  עם 
תודה ללשכה. יושב פה מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב 
ליאור הורנצ'יק, ואני מוקיר את החשיבה ארוכת 
צוות  יש  ללשכה  העשייה.  ואת  שלהם  הטווח 
עם  נפגשתי  הסוכנים.  טובת  את  שרואה  ניהולי 
חדורי  והם   MDRT סוכני  ועם  פיננסים  סוכני 
ועשייה. השקנו עבורכם לאחרונה את  מוטיבציה 
מצוין  כלי  לכם  ויש  מכירה  הזדמנויות  ממשק 
שיותר  גם  רואה  אני  שלכם.  העסק  את  להגדיל 

ויותר סוכנים נכנסים לשיתופי פעולה בכלל ויז'ן, 
וזה כלי מדהים עבורכם", ציין. 

להתנהל באחריות
אחד  בעיני  זה  סיכונים,  לניהול  "באשר 
המנופים שלכם לתת ערך ללקוח. אתם נמצאים 

יש הרבה  הדוק עם הלקוח.  וקשר  בנקודת אמון 
והרבה  הפיננסים  של  בצד  בחוץ  פיתויים 
כולנו  את  המחייבים  זולים  במחירים  פוליסות 
והוסיף:  לסוכנים  נוה  אמר  בזהירות",  לנהוג 
נכסים  להציע  שמתפתים  מסוכנים  מודאג  "אני 
תהיו שקולים  דומות.  אחרות  או תכניות  בחו"ל 
במה שאתם מציעים ללקוחות שלכם. תניחו שאם 
עסקת נדל"ן הגיעה מארה"ב הרחוקה כהזדמנות 
לא  שאמרו  בדרך  גופים  כמה  היו  אז  השקעה, 
באחריות.  להתנהל  צריכים  כולנו  הזו.  להצעה 
פחות  מדברים  גם  הלקוח  את  להזהיר  תדעו 

טובים", הדגיש מנכ"ל החברה. 
נוה:  יורם  לגבי תוצאות החברה אשתקד, אמר 
ופיננסים  ביטוח  כלל  עבור  הייתה   2019 "שנת 
לשיפור  עדים  אנו  בה  שנה  מהפך,  של  שנה 
בכל אחת מחוליות החברה - רעננו את המותג, 
חזרנו  הבמה,  לקדמת  הפיננסים  את  העברנו 
להוביל בתשואות ואישרנו בדירקטוריון החברה 
כשסוכני  שנתית,  תלת  אסטרטגיה  תכנית 
העיקרי  ההפצה  ערוץ  את  מהווים  שלנו  החברה 
את  סגרנו  הקרובות.השנה,  בשנים  כלל  של 
בצורה  בענף  הנוספות  לחברות  בהשוואה  הפער 

מובהקת".

יורם נוה: "מוקיר את החשיבה ארוכת הטווח 
ואת העשייה של לשכת סוכני ביטוח"

בכנס ארצי, בו השתתפו כאלף סוכני החברה, הזהיר מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: "אני מודאג מסוכנים 
שמתפתים להציע נכסים בחו"ל או תכניות אחרות דומות" < רונית מורגנשטרן

נוה. "אנחנו שם איתכם" | צילום: סיון פרג'

למה אייזיק, מסוכני הביטוח המובילים ש
בישראל, המשמש כמנכ"ל ואחד מבעלי 
קבוצת יונט, מצטרף לוועדה המייעצת 

לנשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
כך סוכם בפגישה שהתקיימה בתחילת השבוע 
אייזיק,  עם  אביב  בתל  ביטוח  סוכני  בלשכת 
הלשכה  נשיא  מ"מ  הלשכה,  נשיא  השתתפו  בה 
שילה  מיכל  וסו"ב  הורנצ'יק  ליאור  סו"ב  וסגנו 
יו"ר הוועדה הפנסיונית. סוכם כי אייזיק  סגנית 
יסייע להנהגת הלשכה בייעוץ ומשא ומתן למול 
גורמי החוץ. בנוסף, ייכנס אייזיק כחבר בוועדה 

עומד  בראשה  אשר  הלשכה,  לנשיא  המייעצת 
נשיא הלשכה לשעבר סו"ב אודי כץ. 

אני  הענף.  מבכירי  אחד  הוא  "שלמה  רוזנפלד: 
שמח לצרף דמות כזאת לוועדה המייעצת לנשיא 
בה חברים אנשי ביטוח בכירים נוספים"; מ"מ נשיא 
הלשכה אמר בעקבות הפגישה: "אני שמח שאייזיק 
מצטרף לצוות היועצים ואנו נעזר בניסיונו הרב".

"שמח  הוא  כי  ופיננסים  לביטוח  מסר  אייזיק 
לתרום  בכוונתי  אישורו.  על  ומודה  המינוי  על 
נושא  הביטוח,  סוכני  למען  העשיר  מניסיוני 

שאני בטוח שאוכל לקדם כחבר בוועדה".

מנכ"ל קבוצת יונט מצטרף לוועדה 
המייעצת לנשיא הלשכה

שלמה אייזיק: "בכוונתי לתרום מניסיוני העשיר למען סוכני 
הביטוח"< רונית מורגנשטרן

מימין: הורנצ'יק, אייזיק ורוזנפלד ׀ צילום: יח"צ הלשכה

חדשות הלשכה | היועץ לנשיא
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בלעדי בכלל ביטוח ופיננסים
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*במוצרים הבאים: כלל פנסיה )קרן הפנסיה המקיפה(/ מטריה לקרן פנסיה "כלל מגן פנסיית נכות" פיצוי ושחרור דמי גמולים, 
למקצועות צווארון לבן/ "ספיר" ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה/ "כלל מגן הכנסה" שחרור בלבד בפרמיה משתנה

** בכפוף לתנאי הפוליסה מטריה לקרן פנסיה "כלל מגן פנסיית נכות" ולהרחבות, ככל שנרכשו. 
המידע המוצג בעלון אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית/בקרן. בכל מקרה של סתירה 
או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין המידע המופיע בפוליסה/תוכנית/קרן, המידע הרשום בפוליסה/תוכנית/קרן גובר. אין 
במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא, והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם 

בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל.  

פנסיה מבטיחהגם
שיעור דמי ניהול פוחתים ככל שהיתרה הצבורה בקרן הפנסיה גדלה

מגן פנסיית נכותגם
מטריה ביטוחית המגנה במקרה אבדן כושר עבודה שאינו מכוסה על ידי קרן הפנסיה**

ריסקגם
למקרה מוות

שחרורגם
מפרמיית ריסק במקרה של אובדן כושר עבודה

 רק בכלל ביטוח ופיננסים, שילוב פנסיוני* מנצח 
המבטיח לכם שקט נפשי
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הזמנים ב כל  של  שיא  נרשם   2019 שנת 
בי המגורים  בשוק  משכנתאות  ־בנטילת 

שראל, כך עולה מנתונים שפרסם השבוע 
בנק ישראל. על פי לוח ההלוואות לדיור של הבנק 
הסתכם היקף ההלוואות ב־2019 על 67.6 מיליארד 
שקל, לעומת שנת 2018 עם הלוואות בהיקף של 

כ־59.5 מיליארד שקל - עלייה של 13.6%.
בנק  של  המוניטרית  המדיניות  דו"ח  פי  על 
"הנתונים   :2019 של  השנייה  למחצית  ישראל 
שהתפרסמו במהלך המחצית הנסקרת הצביעו על 
עלייה בהיקף הפעילות בשוק הדיור, שהשתקפה 
בעלייה משמעותית בהיקף העסקאות, בעיקר של 
מחיר  זוכי  בולטים  )בהם  ראשונה  דירה  רוכשי 
המשכנתאות  בהיקף  ובהתרחבות  ר.מ.(  למשתכן, 
החדשות על רקע ירידה בריבית המשוקללת על 
מחירי  של  השנתי  העלייה  קצב  המשכנתאות. 
על  עמד  הנסקרת  המחצית  בתחילת  הדירות 
התקופה  בתום  שהגיעו  הנתונים  אולם  כ־1.6%, 

הנסקרת הראו עלייה בקצב השנתי ל־2.6%".
על פי הנתונים, גם חודש דצמבר האחרון רשם 
משכנתה  הלוואות  נלקחו  אחד  כשבחודש  שיא, 
בהיקף  של 7.2 מיליארד שקל. יש לציין, כי תמיד 
בחודש דצמבר יש עלייה ברכישת דירות ובמקביל 

ישראל  בבנק  למשכנתה.  הלוואות  בלקיחת 
שנה  כל  המתרחשת  בעונתיות  זאת  מסבירים 
למשכנתאות  הבנקים  אז  דצמבר,  חודש  במהלך 
אם  השנה.  סוף  לקראת  עסקאות  לסגור  שואפים 
ניטלו  אז   ,2018 לדצמבר  הנתונים  את  משווים 
הרי  שקל,  מיליארד   5.8 של  בהיקף  משכנתאות 

שמדובר בזינוק של 24%.

מושפעים ממחיר למשתכן
מחיר  דירות  רוכשי  של  המרכזי  החלק  כאמור, 

נתוני  על  השפיעה  הדיור  בשוק  למשתכן 
ישראל  בנק  נתוני  ולפי  המשכנתאות, 
מחיר  דירות  סך   2019 מרץ  מחודש  החל 
וסך  העסקאות,  כ־17% מסך  היוו  למשתכן 
כ־12%  היוו  כבר  אלו  לדירות  ההלוואות 

מסך המשכנתאות. 
שקל  מיליארד  כ־7  ניתנו   2019 במהלך 
הממשלתית.  מהתוכנית  לווים  לכ־13,800 
בהיקף  גם  עלייה  נרשמה   2019 בשנת 
מימון  שיעור  עם  גבוה  בסיכון  ההלוואות 
תוכנית  רקע  על  זאת  60%־75%.  של 
לקחת  נוטים  בה  מחיר למשתכן, שהזוכים 
לנוטלי  ביחס  יותר  מסוכנות  משכנתאות 

המשכנתאות בישראל. 
מסר:  לוי,  דודי  ירושלים,  בנק  למנכ"ל  המשנה 
"שנת 2019 אופיינה במעבר של לקוחות שישבו 
על הגדר בהמתנה כי חשבו שמחיר למשתכן או 
גורם אחר יביאו לירידת מחירי הדיור, אך זה לא 
קרה. הם קיבלו החלטה לרכוש דירה ולכן השוק 
הפך להיות חם. גורם נוסף שהשפיע על שיא כל 
מחיר  של  פרויקטים  הוא  במשכנתאות  הזמנים 
למשתכן שנכנסו לביצוע וגם כן הזניקו את היקף 

נטילת המשכנתאות".

אישוה את  קיבלה  לביטוח  חברה  ־כשרה 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  רה של רשות שוק 
להפקת פוליסות חוק מכר ומימון לליווי 

־לפרוייקטי נדל"ן. בכך החברה תוכל להעניק מע
טפת פיננסית מלאה ליזמי נדל"ן, שתכלול הפקת 
פוליסות חוק מכר, מסגרות אשראי לבניה, כולל 

־השלמות הון עצמי, וכל יתר שירותי המימון הנ
דרשים ליזמים במסגרת ליווי בניה.

הכשרה, שלאחרונה הודיעה על כניסתה לתחום 
לספק  תוכל  המכר,  ופוליסות  הפיננסי  הליווי 
מעטפת מימונית לפרוייקטי נדל"ן באופן עצמאי 

ובמקביל תמשיך להקים מערך שיתופי 
מימון  וקרנות  בנקים  עם  פעולה 
ההשקעות  ממערך  כחלק  נוספות, 

הכולל של החברה. 
פיננסי  לליווי  המחלקה  את 
איריס  תנהל  מכר  וערבויות 

מערך  למנהלת  מונתה  אשר  חסקי 
ערבויות וליווי פיננסי. חסקי שימשה 

צוות  כראש  האחרונות  השנים  בארבע 
הראל  של  פיננסי  וליווי  ערבויות  באגף 

חברה לביטוח.

הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
רשות  "אישור  לביטוח:  חברה 
אבן  עוד  הוא  הוא  ההון  שוק 
האסטרטגיה  במימוש  דרך 
היקפי  להגדלת  החברה  של 
אפיקי  וגיוון  ההכנסות 
כניסה  ידי  ההשקעות שלה על 
אלטרנטיביים,  פעילות  לענפי 
בקורלציה  הפועלים  סחירים,  לא 
את  ומייצבים  ההון  לשוק  נמוכה 

הרווחיות של החברה". 

בנק ישראל: שיא של כל הזמנים בנטילת 
משכנתאות בשנה החולפת

הריבית הנמוכה ותכנית מחיר למשתכן הם הגורמים העיקריים שהביאו לעלייה בהיקף ההלוואות לדיור 
שהסתכמו ב־2019 בכ־67.6 מיליארד שקל, לעומת כ־59.5 מיליארד שקל ב־2018 < רונית מורגנשטרן

יוצאת לדרך: הכשרה קיבלה אישור 
להנפקת פוליסות חוק מכר

 כבר ב־2020 מצפה הכשרה ללוות לפחות 20 פרויקטים בסדר גודל כולל של 400 יחידות 2018 
< רונית מורגנשטרן

יוצאת לדרך: הכשרה קיבלה אישור 
להנפקת פוליסות חוק מכר

 כבר ב־2020 מצפה הכשרה ללוות לפחות 20 פרויקטים בסדר גודל כולל של 400 יחידות 2018 
< רונית מורגנשטרן

shutterstock :עלייה בהיקף הפעילות בשוק הדיור | צילום

חסקי. תנהל את 
המחלקה לליווי פיננסי

פיננסים | מעטפת מימונית
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מבצע ייחודי

־30 מסוכני סיני סוכנות לביטוח מבית כ
שומרה יצאו לטיול חווייתי של חמישה 

ימים בהרי הקרפטים ברומניה. הסוכנים 
חזרו מלאי חוויות מטיול שכלל נהיגה 

אתגרית באופנועי שלג וברכבי שטח וכן 
נפשו וטיילו בבוקרשט.

הסוכנים שנסעו זכו במבצע ייחודי של 
סיני סוכנות לביטוח שמתקיים אחת לשנה. 
המבצע נבנה בשיתוף חברות הביטוח עימן 

עובדת סיני גם בתחום ביטוח החיים וגם 
בתחום ביטוח האלמנטרי. את הטיול הובילו 

מיכאל ישיל מנכ"ל סיני ורועי פורמן מנהל 
מחלקת ביטוח חיים ובריאות בסוכנות.

ביטוח אח"מ: הפניקס 
נבחרה לבטח את שיירת 

כלי הרכב של פוטין 

דינת ישראל אירחה בשבוע שעבר מ
עשרות אישים מובילים מרחבי העולם 

לרגל יום השואה הבינלאומי ובראשם 
פמליית נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

במהלך ביקורו של פוטין בישראל, בוטחו 
רכבי הפמליה, שהובאו לארץ במיוחד 

לביקור, באמצעות הפניקס. את הביטוח 

ערכה סוכנות קשטן. הביטוח שנבחר על 
ידי השגרירות בארץ מבעוד מועד הותאם 

לצרכי ולדרישות הביקור המורכב.
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל 

תחום ביטוח כללי בהפניקס: "אנו גאים 
ביכולתנו להעניק את הביטוח הטוב ביותר 
בתחום הרכב. אנו מתאימים את הפוליסה 

בהתאם להעדפות ולאורח החיים של 
לקוחותינו, לא רק עבור אח"מים אלא גם 

עבור דפוסי נהיגה מגוונים, כדוגמת נהגים 
צעירים ונהגים עירוניים הממעטים לנהוג 

ברכבם". 
רונית מורגנשטרן

רף
דו

ול
 ק

אן
בי

 פ
ם:

לו
צי

השיירה של נשיא רוסיה. צילום: הפניקס

סוכני "סיני" בטיול ברומניה. צילום: באדיבות סוכנות סיני

ברת הפניקס מציעה במסגרת השירותים ח
הניתנים בפוליסת "הפניקס זהיר" כיסוי 
כדוגמת  חלופי  מנהלים  לרכב  משודרג 
יונדאי סונטה, מאזדה 6, אופל אינסיגניה, תמורת 
5 שקל בחודש בלבד - 60 שקל בשנה. בעבר, שי־
רות הרכב החלופי במסגרת "הפניקס זהיר" סיפק 
כיסוי לרכב חלופי קטן כדוגמת יונדאי i10, קיה 
פיקנטו או ניסן מיקרה. לפני כחצי שנה התווסף 
כדוגמת  משפחתי  חלופי  לרכב  לכיסוי  שדרוג 
יונדאי i25, מאזדה 3, טויוטה קורולה תמורת 2.5 
שקל בחודש - 30 ₪ בשנה. כל הרכבים החלופיים 

הינם אוטומטיים.
הייחודית  הפניקס מאריכה את ההטבה  כן,  כמו 
שירותי  רכשו  אשר  זהיר"  "הפניקס  למבוטחי 

דרך וגרירה )דרך חברת "שגריר" או 
"דרכים"( ומעניקה 40% הנחה על 

וזאת  חדשים,  מצברים  רכישת 
בפוליסות שתאריך תחילתן עד 
סוף שנת 2020. מבוטח שהזמין 
ובמידה  וגרירה  דרך  שירותי 
ובבדיקה התברר שהמצבר שבק 
חיים ותקופת האחריות למצבר 

את  להחליף  לו  יוצע  הסתיימה, 
המצבר הישן במצבר חדש מתוצרת 
"שנפ" ב־40% הנחה ממחיר המחירון 
לצרכן של "שנפ", ובנוסף תינתן לו 

אחריות מורחבת של שנתיים על המצבר החדש. 
ההטבה תינתן במסגרת שירות 24/7.

ומשנה  בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 
בהפני כללי  ביטוח  תחום  ־למנהל 

היא  זהיר  הפניקס  "פוליסת  קס: 
ביטוח הרכב  פוליסת  ללא ספק 

והמתקד המשתלמת  ־הטובה, 
הביטוח.  בענף  כיום  ביותר  מת 
של  בשיעור  הנחה  כמו  הטבות 
חד־ צמיגים  רכישת  על   60%
כיסוי  רכישת  חצב,  ברשת  שים 
מ־10 שקל  לשמשות מקוריות החל 
חלופי  לרכב  כיסוי  רכישת  בחודש, 
)קטן/משפחתי/ אפשרויות  בשלוש 
מנהלים( ועוד, מעניקים למבוטח את הכיסוי הטוב 

והכלכלי ביותר".

 תמורת 5 שקלים בחודש: כיסוי משודרג 
לרכב מנהלים חלופי בהפניקס 

החברה תציע את השירות במסגרת פוליסת הפניקס זהיר ‰ המחיר יעמוד על 60 שקל 
בשנה ויכלול אפשרות לתוספת בגין שרותי דרך וגרירה < רונית מורגנשטרן

מילר. "מעניקים למבוטח 
כאת הכיסוי הכלכלי ביותר"

אלמנטרי | רכב מנהלים
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החל ח מחלקת  פספורטכארד  ברת 
מאתמול )ד'( למבוטחיה היוצאים לחו"ל 
על  לשמור  המסייעות  פנים  מסכות 
לנגיף  לחשיפה  הסיכון  את  ולהפחית  היגיינה 

הקורונה.
בעמדת  שיציג  מבוטח  "כל  כי  נמסר  מהחברה 
הנטען  הכרטיס  את  בנתב"ג   D בשרוול  החברה 
של פספורטכארד באמצעותו ניתן לשלם בקרות 
כך,  לצורך  מסכה.  יקבל  בחו"ל,  רפואי  אירוע 

החברה רכשה עשרות אלפי מסכות".
"בעקבות  כי  עוד  מסבירים  בפספורטכארד 
התפשטות נגיף הקורונה בסין ובמדינות נוספות 
הפארם  ורשתות  שונים  ספקים  העולם,  ברחבי 
עדכנו על מחסור במוצרי מסכות פנים הגייניות. 
השימוש במסכות נעשה על מנת שלא להיחשף 
לזיהומים שונים והשימוש בו רווח בעיקר ביבשת 
אסיה בכדי למנוע הפצה של מחלות מדבקות. על 
רקע התפשטות הנגיף למדינות נוספות והחשש 
כי בקרוב יגיע לישראל, ביממה שחלפה אזרחים 
המסכות  של  המכירה  מוקדי  את  פקדו  רבים 

ובראשן רשת סופר פארם".
"על אף שפורסמה אתמול המלצת משרד החוץ 
להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות לסין, ישראלים 
טוענים  המדינה",  את  לפקוד  ממשיכים  רבים 
בחברה ומוסיפים כי כ־5,000 ממבוטחיה נמצאים 
כרגע בסין ועשרות אלפי מטיילים ביבשת כולה. 
בתיירות  שיא  בתקופת  מדובר  כללי,  "באופן 
החל  הסיני  השנה  ראש  חגיגת  לאור  הסינית, 
בפברואר  ה־21  ועד  בינואר   21 התאריכים  בין 
סין  את  לפקוד  צפויים  מטיילים  אלפי  עוד  ולכן 
דיווחים  התקבלו  לא  כה  עד  הקרובים.  בחודשים 
על ביטולים חריגים של טיסות למדינה", מציינים 

בפספורטכארד. 
כי  הוסיף  פספורטכארד,  מנכ"ל  אמיר,  יואל 
מיום ג' בבוקר תגברה החברה את מוקדי השירות 
לכלל  וקוראים  תרחיש  לכל  מוכנים  "ואנו  שלה 
ולא  החוץ  משרד  בהנחיות  להתעדכן  לקוחותינו 
העת  כל  זמינים  אנחנו  מיותרים.  סיכונים  לקחת 
עבור לקוחותינו בכלל ערוצי השירות", מסר אמיר.

הקדמת הטיסה חזור 
מגדל חברה לביטוח הודיעה כי לאור התפשטות 
מגדל  לקוחות  סין,  ברחבי  הקורונה  וירוס 
החברה  של  לחו"ל  נסיעות  בביטוח  המבוטחים 
חזרה  הטיסות  מועדי  את  לשנות  המעוניינים 
לישראל, יכולים לפנות למוקד הסיוע של החברה 
24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ולקבל סיוע 
ביטוחי  כיסוי  לרבות  לישראל,  שובם  בהקדמת 

מלא אם השינוי כרוך בעלויות.
ביטוחי  מגדל  קול  מנהל  הרוש,  אלי  לדברי 
לחו״ל  נסיעות  במגדל  "אנו  לחו"ל:  נסיעות 
ומחוץ  בסין  המתרחש  אחר  העת  כל  עוקבים 
אנו  תמיד,  כמו  כללי.  באופן  המדינה  לגבולות 
מגדל  הם.  באשר  המבוטחים  למען  פועלים 
פתרון  ובראשונה  בראש  הוא  לחו״ל  נסיעות 
אנושי וככזה החלטנו להעניק סיוע ופתרון לכל 
ומעוניין  לבריאותו  חושש  בסין,  הנמצא  מבוטח 
עומד  שלנו  המוקד  לישראל.  חזרתו  להקדים 

לרשות המבוטחים 24/7 לכל שאלה או בירור".
תאפשר  כי  הודיעה  ופיננסים  ביטוח  כלל  גם 
מועד  את  להקדים  בסין  השוהים  ללקוחותיה 
החברה  תשלום.  ללא   - ארצה  חזרה  טיסתם 

במדינה,  השוהים  ללקוחותיה  יזומה  בפניה  יצאה 
חזרה  טיסתם  מועד  את  להקדים  להם  ומאפשרת 

ארצה, ללא תשלום.
והחשש  בסין,  המצב  לאור  החליטו,  בחברה 
להקדים  ללקוחות  לאפשר  המבוטחים,  לבריאות 
היא  ופיננסים  ביטוח  וכלל  הטיסה  מועד  את 
מועד  בהקדמת  הכרוכות  העלויות  את  שתשלם 
מאותה  טיסה  לכרטיס  תהיינה,  אם  הטיסה, 

הקטגוריה.

אפקט הקורונה
מאוד  גדולים  פדיונות  ספגו  הנאמנות  "קרנות 
ירידות  מיליארד שקל.  כ־1.5  ביום שני בסך של 
בעולם  המניות  בשוקי  שנרשמו  החדות  השערים 
הניכרות  הירידות  עם  יחד  שעבר,  השבוע  בסוף 
ביום  בישראל,  הנוכחי  השבוע  בפתיחת  שנרשמו 
ראשון, ובמיוחד ביום שני, הביאו ליציאת כספים 
גדולה מקרנות הנאמנות", כך לדברי צבי סטפק, 
דש  מיטב  ויו"ר  דש  מיטב  ההשקעות  בית  מייסד 

קרנות נאמנות.
המסורתית  הנאמנות  קרנות  תעשיית  לדבריו, 
מעט  כולל של  בסכום  פדיונות  ספגה  האקטיבית 
יצא  לא  שכמותו  סכום  שקל,  מיליון  מ600  יותר 
מהווה  זה  סכום   .2018 דצמבר  מאז  אחד  ביום 
כשליש מהסכום שנכנס אליה מתחילת ינואר ועד 

ליום שני.

וירוס הקורונה: חברות הביטוח נוקטות 
בצעדים בעקבות המגיפה

פספורטכארד מחלקת למבוטחיה מסכות בנתב"ג ‰ מגדל וכלל מאפשרות למבוטחיהן להקדים חזרתם 
לארץ ללא תשלום < רונית מורגנשטרן

יואל אמיר, פספורטכארד: "אנו 
מוכנים לכל תרחיש וקוראים 
לכלל לקוחותינו להתעדכן 
בהנחיות משרד החוץ ולא 

לקחת סיכונים מיותרים. אנחנו 
זמינים כל העת עבור לקוחותינו 

בכלל ערוצי השירות"

shutterstock :מסכות בסין. למצולמים אין קשר לכתבה | צילום



| 30 בינואר 112020  02  02  02  02  02  חדשות | חילוצים מוצלחים

בסוף מ ביצעה  ופיננסים  ביטוח  כלל 
של  אווירי  חילוץ  האחרון  השבוע 
מטייל ישראלי בן 54 שטייל בטבליסי, 
גיאורגיה. המטייל אושפז בבית חולים מקומי בשל 
היפרגליקמיה )רמה גבוהה של גלוקוז בדם( ואבנים 

בכיס מרה.
בשיחת מעקב עם בית החולים נמסר כי מצבו של 
המבוטח החמיר וכי הוא מפתח דלקת חריפה בלבלב 
את  שוקלים  ביעד  והרופאים  סכרתי,  איזון  וחוסר 

אפשרויות הטיפול, לרבות ניתוח כריתת כיס מרה.
החולים  בית  של  המקצועית  רמתו  בשל 
המליץ  המבוטח,  של  מצבו  ולאור  בגיאורגיה, 
ויוחזר  ינותח בחו"ל  כי המבוטח לא  רופא החברה 
אלה,  המלצות  לאור  לישראל.  מרבית  בדחיפות 
המבוטח פונה  באמבולנס אווירי עם צוות טיפול 
נעשה שימוש באמבולנסים  גם  כמו  וחמצן,  נמרץ 
בבית  מאושפז  הוא  כעת  ובארץ.  ביעד  קרקעיים 

החולים אסף הרופא.

חילוץ  מבצע  בהצלחה  הסתיים  שעבר  בשבוע 
מוטס של שני מטיילים אשר הלכו לאיבוד באזור 
אגם גארדה באיטליה. השניים, מבוטחים של מגדל 
והפניקס, איבדו את דרכם במהלך טיול יום באזור 
להתקדם  יכולת  ללא  מצוק  על  ונתקעו  האגם 

מתאים  ציוד  וללא  לילה  בשעת  מהמצוק  ולרדת 
לשהיית לילה.

צוות  מול  פעל  מגדל  חברת  של  המבצעי  הדסק 
המקומיות  הרשויות  ומול  באיטליה   Magnus
של  למיקומם  ושלח  האזורית  החילוץ  ויחידת 
המטיילים צוות קרקעי ומסוק. לאור המיקום המסוכן 
והבעייתי בו נתקעו המטיילים, נדרש המסוק לרחף 
רתם  מקצועי  מחלץ  בחבל.  חילוץ  ולבצע  מעליהם 
והם  למסוק  אותם  העלה  אליו,  המטיילים  שני  את 

חולצו לעיירה קרובה כאשר מצבם הכללי טוב.  
"קול מגדל":  ומנהל  הרוש, סמנכ"ל  אלי  לדברי 
"ניסינו לשלוח איש קשר מקומי מבקתה שהייתה 
במרחק 600 מטר מהם אך הוא לא הצליח להגיע 
לכיוון  יצא  ומסוק  קרקעי  צוות  לבסוף  אליהם. 
מיקומם, את המסוק הטיסו שני טייסים והוטסו בו 
גם שלושה מחלצים. בגלל המיקום הבעייתי, מחלץ 
ירד אליהם, רתם אותם והעלה את שניהם בכבלים 

יחד איתו למסוק והם חולצו בשלום". 

חברות הביטוח חילצו בחו"ל שלושה 
מטיילים ישראלים

מטייל ישראלי הוטס מגיאורגיה על ידי חברת כלל ביטוח ופיננסים לצורך ביצוע ניתוח בישראל 
‰ חברת מגדל ביצעה חילוץ של שני מטיילים שאיבדו את דרכם באיטליה < רונית מורגנשטרן

הפינוי האווירי בגיאורגיה | צילום: כלל ביטוח ופיננסים
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מנורה ב שקיימה  שנה  פתיחת  אירוע 
 ROCCO האירועים  באולם  מבטחים 
בת"א, השיקה החברה את השנה החדשה 

 .TOP TEAM – של סיירת הסוכנים הצעירים
מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה  השתתפו  באירוע 
למנכ"ל  משנה  רוקח,  עמוס  מבטחים,  מנורה 
ומנהל אגף סוכנים במנורה וכ־100 סוכנים לצד 

מנהלי החברה. 
את  ברך  אשר  אסאייג,  בן  פתח  האירוע  את 
מרובה  הצלחה  ואיחל  אשתקד  מחזור  מסיימי 
למשתתפי השנה החדשה. בנוסף, הודה בן אסאייג 
לסוכנים הצעירים על פעילותם ותרומתם הרבה 

לחברה.
כי אחת ממטרותיה העיקריות עמוס רוקח דיבר על ההצלחה הרבה של המחזור  ציין  וכן  הראשון 

של הפעילות היא לייעד את כל בעלי הפוטנציאל 
וכך   TOP AGENT אל   TOP TEAMמ־ הגבוה 

להפוך אותם לסוכני העתיד המצטיינים.
חיים  ביטוח  ארצי  מכירות  מנהל  נעם הברמן, 
המבצע  את  הציג  ופיננסים,  פנסיה  בריאות 
שבמסגרתו הסוכנים המצטיינים יקבלו כרטיסים 
לכנס המשולש של לשכת סוכני ביטוח, שייערך 

בחודש מרץ באילת.
במסגרת האירוע חולקו מגנים למסיימי המחזור 
סיירת  של  החדשה  הנבחרת  והוצגה  הראשון 
הסוכנים הצעירים – TOP TEAM לשנת 2020. 

המוערך  המוסיקלי  היוצר  חתם  האירוע  את 
כל  את  המציגה  סוחפת  בהרצאה  מדלי,  דורון 

הדרכים האפשרויות להגשמת חלומות. 

מנורה תממן לסוכנים מצטיינים צעירים 
השתתפות בכנס המשולש באילת

כ־100 סוכנים וחברי הנהלת החברה השתתפו באירוע בו הציגה החברה את משתתפי סיירת 
הסוכנים הצעירים ל־2020 וחילקה מגני הוקרה למסיימי המחזור של אשתקד  < רונית מורגנשטרן

ית ההשקעות הראל פיננסים ערך השבוע ב
 - העסקיים  ללקוחותיו  חגיגי  אירוע 
העסקי,  בכנס   .'TALKS 2020 'הראל 
יותר  השתתפו  אביב,  בתל   3 ברידינג  שנערך 
פיננסים,  הראל  של  עסקיים  לקוחות  מ־300 
ותאגידים,  בחברות  ומנכ"לים  כספיים  סמנכ"לי 
מתוך מטרה להציג ולקדם את המצוינות החדשנות 
והתחזיות לשנת 2020, תוך הצגת שיתוף הפעולה 

הפורה בין הראל פיננסים ללקוחותיה העסקיים.
במהלך האירוע, שנערך זאת השנה ה־12, הציגו 
בכירי הראל תחזיות לשנת 2020. טל קדם, מנכ"ל 
המצוינות  מהפכת  על  הציג  פיננסים,  הראל 
בהשקעות והצטרפותה של הראל פיננסים למגמת 
עפר   ;ESGההשקעות המובילה בעולם בתחום ה־
קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, הציג את 
תחזיות מאקרו 2020; כפיר חסין, מנהל השקעות 
אטרקטיביות  את  הציג  פיננסים  הראל  ראשי 
מנכ"לית  לוין,  ציטיאט  חגית  בישראל;  האג"ח 
רו"ח  לעסקים;  אשראי  ביטוח  את  הציגה  בסס"ח, 
אלטרנטיביות  השקעות  מנכ"ל  מושייב,  גבי 
בהראל פיננסים הציג את השקעות אלטרנטיביות 

בעולם ועל קרן החוב לנדלן החדשה – המג"ן; ירון 
דייגי, מנכ"ל הראל קרנות נאמנות הציג את מניות 

ישראל והפוטנציאל שלהן קדימה.    
אורח  מהרצאת  נהנו  האירוע  משתתפי  בנוסף, 
הסדרה  ויוצר  השחקן  רז,  ליאור  של  מרתקת 
רז,  להגשמה".  "מכאוס  הכותרת  תחת  "פאודה", 
כנגד כל הסיכויים הצליח להתגבר על המכשולים 

המקצועיים והנפשיים והפך חלום למציאות.
את הכנס פתח יאיר המבורגר, יו"ר קבוצת הראל 

שהראל  היה  שלי  "היעד  ואמר:  ופיננסים  ביטוח 
הביטוח  חברת  של  כמו  ממוניטין  תהנה  פיננסים 
הראל ואני גאה שהגענו לזה. ההנהלה של החברה 
זו היא הגאווה הכי גדולה שיש לנו - אנשים שכיף 
את  ציין  הוא  בבוקר".  להגיע  וכיף  איתם  לעבוד 
החברה  של  והפילנטרופית  החברתית  הפעילות 
הסכם  ובה  העסקית  הפעילות  ואת  גאה,  הוא  בה 
שחתמה הראל לאחרונה עם "טוקיו מארין", חברת 
כשותפה  בהראל  שבחרה  ביפן,  הגדולה  הביטוח 
השקעות  אחר  בחיפוש  החדשנות  בתחום  מרכזית 

משותפות.
טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים, אמר: "הלקוחות 
הישראלית  הכלכלה  של  התווך  עמוד  הם  שלנו 
וההשקעות.  הביטוח  לענף  רבות  תורמים  והם 
של  גידול  חל  האחרונה  בשנה  כי  לראות  ניתן 
החברות  כל  מבין  בגיוסים  הובלנו  בנכסים,   40%
אלו,  לקוחותינו.  מצד  חיוביות  לתגובות  וזכינו 
ההשקעות  לבית  פיננסים  הראל  את  הופכים 
המוביל בישראל. אני סבור ובטוח שהראל פיננסים 
מרשימים,  הישגים  לעבר  יחד  צועדים  והלקוחות 

מתוך שאיפה לחדשנות ומצוינות בהשקעות".  

יאיר המבורגר: "היעד שלי היה שהראל פיננסים 
תנהה ממוניטין כמו של חברת הביטוח"

יותר מ־300 לקוחות עסקיים של הראל השתתפו בכנס השנתי שערכה החברה ‰ הנוכחים נהנו 
מהרצאה של יוצר סדרת המופת "פאודה", ליאור רז < רונית מורגנשטרן

TALKS 2020 חדשות הלשכה | הראל

ליאור רז כיתוב: יוצר "פאודה", ליאור רז, בכנס | צילום: יח"צ

יהודה בן אסאייג | צילום: באדיבות מנורה
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"הלשכה בעיניי היא מקור ידע ענק וגוף עם 
 השפעה עצומה על עתיד הענף"

סו"ב משה כהן, בעל משרד עצמאי בפתח תקוה • "אנחנו כאן כדי להמשיך לעוף למעלה!"סוכן צעיר

| 22 באוגוסט 2019מדור | סוכן צעיר

שלמה ט מבעלי  שמלצר,  ובי 
מנכ"ל  אומיד,  ואורי  ביטוח 
החברה, הזמינו את הסוכנים 
"מועדון  חברי  החברה,  של  המובילים 
מפנקת  שבוע  סוף  לחופשת  ה־100", 
החברה  שנה,  כמדי  יוון.  באתונה, 
הסוכנים  עבור  שנתי  אירוע  מקיימת 
ומוקירה  החולפת  השנה  לסיכום  שלה, 
את פועלם. השנה, לרגל פתיחת העשור 
ובגדול,  החדש, החברה החליטה לחגוג 
עם 260 סוכניה, באירוע מושקע ונוצץ 

במיוחד, שלא נראה כמותו בענף.
שהחברה  במטוס  שהגיעו  האורחים, 
ממותג  והיה  עבורם  במיוחד  חכרה 
נהנו  ביטוח,  בצבעים של שלמה  כולו 

מוזיקה  וכללה  באוויר  כבר  שהחלה  ממסיבה 
הדי־ג'יי  של  בניצוחו  וים־תיכונית  יוונית 
משקאות  של  חלוקה  לצד  גרין,  יאיר  הישראלי 

מרעננים.

"ליהנות ובגדול"
המשיכו  הסוכנים  באתונה,  הנחיתה  לאחר 
 Papag לארוחת צהריים וסיור ביקב מקומי בשם

 Grand משם, המשיכו ללינה במלון .iannakos
Bretagne, הנחשב לאחד מהמלונות המפוארים 
קידוש  בארוחת  השבת  את  וקיבלו  ביוון  ביותר 
השפים  של  בניצוחם  במלון,  שהתקיימה  חגיגית 
ובר  אייל שני(  ״הסלון״ של  )ממסעדת  רזון  אבי 
״פלפל״(,  קייטרינג  של  הראשי  )השף  ישראלי 
שהוזמנו במיוחד לאירוע. הרב יעקב נחימובסקי, 
שירים  באמצעות  לאווירה  האורחים  את  הכניס 

ופיוטים לערב שבת.
מארוחת  נהנו  האורחים  למחרת, 
אותנטית  יוונית  ומסיבה  צהריים 
להקה  של  הופעה  שכללה  בטברנה, 
מקומית. בערב, התקיים במלון האירוע 
להופעה  זכו  הסוכנים  במהלכו  המרכזי, 
סרנגה,  שלומי  הזמר  של  בהפתעה 
המוביל  היווני  הזמר  להקתו של  בליווי 
העניקה  החברה  כן,  כמו  ורטיס.  ניקוס 
פרס לסוכנים המצטיינים מ־2 המחוזות 

בחברה.
שלמה  למנכ"ל  משנה  שמלצר,  טובי 
רואה  "אני  הסוכנים:  בפני  ציין  ביטוח 
מה עובר עליכם בימים אלו וכיצד אתם 
ופוליסה, לכן,  נלחמים על כל פוליסה 
חשבנו שלאחר שנה לא פשוטה ומלאת אתגרים – 
מגיע לכם ליהנות ובגדול. חשוב לציין, כי בניגוד 
לתהליכים המתרחשים בענף, שלמה ביטוח פועלת 
בכל עת בכדי לחזק את הקשר עם הסוכנים ולתת 
הסוכן  תפיסתנו,  לפי  הראויה.  הבמה  את  להם 
הביטוח,  מוצרי  הפצת  על  האחראי  הגורם  הוא 
בהווה ובעתיד. אנו רואים עצמנו כחברת סוכנים 

משפחתית ותמיד נמצאים כאן עבורכם".

כשעולם הביטוח והטברנה נפגשים: אירוע 
הסוכנים השנתי של שלמה ביטוח

טובי שמלצר: "בניגוד לתהליכים המתרחשים בענף, שלמה ביטוח פועלת בכל עת בכדי לחזק את הקשר עם 
הסוכנים. לפי תפיסתנו, הסוכן הוא הגורם האחראי על הפצת מוצרי הביטוח, בהווה ובעתיד" < רונית מורגנשטרן

קידוש חגיגי במלון | צילום: שי שבירו

חדשות | סופ"ש מפנק

שם: משה כהן
גיל: 35

מצב משפחתי: נשוי פלוס
רישיון: אלמנטרי מזה שנה, 12 שנה בתחום

התמחות: סוכן עצמאי בעל משרד "בר אוריין" 
בפתח תקווה

למה החלטת לבחור בתחום?
"החלטתי ללכת על התחום שעניין אותי מגיל 

קטן. אני עוד זוכר מגיל צעיר מקרה של קרובת 
משפחה שחלתה במחלה קשה ואיך סוכן הביטוח 

שנלחם כמו אריה בשבילה, הצליח להעמיד את 
המשפחה על הרגליים ולהשיג לה מימון וטיפולים 

אפילו מעבר לזכאות. כבר מאז אני חושב סוכן 
ביטוח יכול להיות סוג של גיבור על שנלחם 

לטובת מבוטחיו”.
היו לך קשיים בתחילת הדרך?

"לא ממש. מי שהצליח לעבור את בחינות הלשכה 

של הסוכנים - הכל קטן עליו".
איך אתה רואה את תרומת הלשכה בהתפתחות 

ומעמד הסוכן?
"הלשכה היא בעיניי מקור ידע ענק וגוף עם 

השפעה עצומה על עתיד הענף. השלם גדול מסך 
חלקיו”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
"מספיק מאושר ומבוסס כלכלית כדי לחלק את 

היום בין עבודה, משפחה ולימוד תורה".
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

"הסתערו ואל תוותרו”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"עוד נכונו לנו אתגרים, אך בשעה קשה של אדם, 
קולו המוכר והבטוח של הסוכן, תמיד יהיה עדיף 

על מענה דיגיטלי ומוקדנים. אנחנו כאן כדי 
להמשיך לעוף למעלה!". סו"ב כהן | צילום: שושקאק רארולג'ה

office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל
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שם: עופר חורש
גיל: בן 62, גר במושב טל־שחר

מצב משפחתי: גרוש + 2, כליל חורש ותור חורש
השכלה: תואר ראשון ביחסים בינלאומיים, מגשר 

ומאמן עסקי
תחביבים: כדורסל, אופני שטח וכתיבת שירים

לביטוח  סוכנות   - "עופר־יונט"  בעלי  משרד: 
המונה  עצמאים,  סוכנים  יחידת  יונט,  מקבוצת 

היום 15 סוכנים
ותק: 33 שנים בענף

את  ותראה  בתקווה  קדימה  "הבט  בחיים:  מוטו 
החיובי והטוב"

להמשיך  שפיות  אי  "זו  הביקור:  בכרטיס  משפט 
ולעשות שוב ושוב את אותם הדברים, תוך ציפייה 

להשיג תוצאות שונות )אלברט אינשטיין("
תפקיד בלשכה: חבר מועצה בלשכת סוכני ביטוח, 
הבריאות  ועדת  חבר  ירושלים,  מחוז  ועד  חבר 

והסיעוד בלשכה, בתפקיד מנהל תחום הכשרה
איך רואה את עתיד מקצוע הסוכן?

"עתיד המקצוע – מקצוענות! אני מאמין שלקוח 
תחליף  אין  מקצוען.  בסוכן  אמונו  ייתן  רציני 

לידע, חשוב להכיר את הפוליסות, לדעת מה טוב 

וחשוב ללקוח, לדעת להסביר מה מכוסה ומה גם 

הלקוח  ולטובת  נכון  לטפל  ובעיקר  מכוסה  לא 

בזמן תביעה. את זה הלקוח לא יקבל ממוכרנים 

שמעניין  לקוח  לכן,  מהישירים.  ולא  מזדמנים 

אותו רק הזול ולא הטוב, יחסוך הכי הרבה אם לא 

ירכוש ביטוח כלל, אבל זה יעלה לו ביוקר.

בענייני  סוכנים  ע"י  פעמים  הרבה  נשאל  "אני 
ממני  כשמבקשים  וסיעוד,  בריאות  פוליסות 
הישירים,  הביטוחים  מול  הבדלים  להסביר 

התשובה שלי קצרה: את/ה הסוכן/ת".
תפקיד הלשכה בשמירת מעמד הסוכן? 

מה  ולפיקוח  לציבור  להבהיר  הלשכה  "על 
מקצוען  סוכן  ע"י  פוליסה  רכישת  משמעות 
לעומת רכישה ע"י מוכרן חסר ידע. לרכז סיפורי 
והצילו משפחות  חיים  הצילו  סוכנים  איך  אמת 
מול  חזק  לצאת  הלשכה  על  כלכלית.  מקריסה 
להשקיע  סוכנים,  ללקוחות  שפונות  חברות 
התערבות  נגד  לפעול  הסוכנים,  במקצוענות 
הפיקוח בענייני הסכמים בין החברות לסוכנים".

עצות להצלחה במקצוע? 
להשתלמויות  תגיעו  תלמדו,  מקצוענים,  "תהיו 
מקצועיות שיביאו לך תועלת )חשוב יותר מכנס 
של חברה עם כיבוד טוב(. תהיו עצמאים – אל 
הייתם  כאילו  אליכם  להתייחס  לחברות  תתנו 
והם המעסיקים שלכם. תפסיקו  שכירים שלהם 
למכור  הסוכן  על  החברות.  מבצעי  לפי  לעבוד 
איפה ומה שטוב ללקוח ובחברה שתשלם יותר".

עופר חורש | צילום: סו"ב ראובן רפ

"אין תחליף לידע, חשוב להכיר את 
הפוליסות ולדעת מה טוב וחשוב ללקוח"

בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל
pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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לא כזה פשוט: ביטוח אביזרים
רבים מהסוכנים מקבלים במתנה מחברות הביטוח כיסוי ביטוחי לאביזרי רכב ‰ כך תבדקו 

את שווים הכספי של האביזרים ומה חשוב לשים לב בביטוח שכזה  < סו"ב שלומי גילה

בביטוחי ב הביטוח  חברות  עם  הסכמים 
רכב, יש לחלק לא קטן מהסוכנים כיסוי 
משווי  7%־10%  שבין  לשווי  לאביזרים 
הרכב. זו מתנה מעולה, אבל אליה וקוץ בה; ההטבה 
לפעמים גורמת לסוכן להירדם ולסמוך על הכיסוי 

הזה מבלי לוודא מה באמת שווים האביזרים.
נתחיל בהבנה של מה זה אביזרים – כל תוספת 
לרכב שלא ניתנת על ידי היבואן כסטנדרט היא 

בעצם תוספת שיש לבטח אותה כאביזרים.
אסור לזלזל גם באביזרים "זולים". הרבה פעמים 
הסך הכולל שלהם מצטבר לאחוז לא מבוטל משווי 
אלף   50 בשווי  ממוצע  רכב  למשל,  כך  הרכב. 
מובילאיי+מצלמת  מערכת  בו  שהותקנה  שקל 
בשווי  חורג  כבר   - ממגנזיום  דרך+ג'נטים 

האביזרים מכל ההסכמים )אם בכלל קיימים(.

שווה יותר מהרכב
כמו  מיוחדים  ברכבים  יותר  הרבה  חמור  המצב 
מערכת  את  לבטח  יש  שם   – נהיגה  לימוד  רכבי 
הדוושות הנוספת ואת מערכת המצלמות של משרד 
הרישוי שמפקחות על הטסטים. ברכבי נכים הרבה 

פעמים האבזור המיוחד שווה יותר מערך הרכב.
ברכבים  במיוחד  לב  לשים  כסוכנים  עלינו 
יש  שם  טון"   3.5 עד  ומסחרי  "פרטי  שאינם 
עם  לוודא  מאוד  חשוב  לתוספות.  רבה  חשיבות 
המבוטח איך הוא קנה את הרכב. למשל, אוטובוס 
שנקנה כשילדה, או שנקנה כבר מורכב ואם נקנה 
בנפרד  רוכשים  המזגן  את  פעמים  הרבה  מורכב, 
יותר.  למפוארים  המושבים  את  שמשדרגים  או 
כיבוי  מערכת  גם  יש  בגז  שמונעים  באוטובוסים 

שריפות אוטומטית שיש לבטח כאביזרים.

כשווי  האביזרים  את  לבטח  מאוד  חשוב  עוד 
את  הביטוח  לסכום  להוסיף  לשכוח  ולא  רכישה 
עלות פירוק והרכבה של האביזר; לדוגמה מערכת 
 - פרטי  לרכב  מעובה(  פחמני  )גז  בגפ"מ  הנעה 
הוא  תאונה  אחרי  המערכת  של  הפירוק  עלות 

הרבה יותר משווי המערכת.
)מנופים,  עבודה  במשאיות  ביותר  קריטי  הנושא 
אחרי  שלפעמים  הוא  וכו'(  מיקסרים  משאבות, 
התיקון  זמן  למשך  המערכת  את  לפרק  יש  תאונה 
בחזרה בתום התיקון, פעולה שיכולה  ואז להרכיבו 
זה  ניקח את  ואם לא  לעלות עשרות אלפי שקלים 
בחשבון נוכל להביא את המבוטח שלנו אל פי תהום 

כלכלית.
בדיוק  ולהבין  המבוטח  את  לחקור  יש  לסיכום, 
שישלח  כדאי  אפילו  לפעמים  ברכב.  לו  יש  מה 
האביזרים  בהבנת  שיסייעו  הרכב  של  תמונות 
שהותקנו. זה היתרון הגדול שלנו על המוקדים - 
ניתן  בואו  המחירים שלהם  עם  להתמודד  במקום 

להם להתמודד עם המקצועיות שלנו.
הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכת 

סוכני ביטוח

Shutterstock :ככל שנצא יותר לשטח ונלווה את המבוטחים, הציבור יבין ויפנים את כוחו של סוכן הביטוח | צילום
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 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

מצלמת דרך. חשוב להבין את שוויה האמיתי 



| 30 בינואר 162020  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ"ש

 נזקי צנרת או איטום לקוי: 
מה מכוסה בפוליסת דירה?

 הכיסוי לנזקי מים בפוליסת ביטוחי הדירות מתקיים בתנאים מסוימים ‰ תביעה שהוגשה לבית המשפט 
כתוצאה מנזילה מדגימה עד כמה חשובה היתה רפורמת נזקי צנרת מספטמבר 2017 < עו”ד עדי בן אברהם

להיות א שיכולים  המתסכלים  הדברים  חד 
בדירה, לפחות בעיני, זו העובדה שלפתע 
אתה מגלה שיש כתם מים בקירות הבית, 
כתם שמתפשט על הקיר ומתחילה השאלה: מאיפה 
הדירה  בפוליסת  כיסוי  קיים  זה  בשביל  מגיע?  זה 

לנזקי מים. 
בעקבות  לחוד.  ומציאות  לחוד  שפוליסה  אלא 
מצד  בחסר  לוקה  שירות  על  מעטות  לא  תלונות 
התערב  אלו,  בתביעות  בטיפול  הביטוח  חברות 
הרגולטור וקבע כללים אשר נכנסו לתוקף בספטמבר 
2017 לעניין אופן הטיפול בנזקי מים על ידי חברות 
ביטוח, אלא שגם בימים אלו כאשר אנו בפתחו של 
תקלות  קיימות  כי  רואים  עדיין  אנו  חדש,  עשור 
ונראה  אלו,  בתביעות  הטיפול  נושא  בכל  ובעיות 
כי טרם נמצאה הנוסחה המתאימה להסדרת תהליך 

הטיפול בתביעות נזקי הצנרת והמים. 
השבוע נדבר על תביעה של גברת מראשון לציון, 
הכוללת  דירה  בפוליסת  דירתה  את  ביטחה  אשר 
במקרה  בצנרת.  מנזילה  כתוצאה  מים  לנזקי  כיסוי 
זה לא היתה מחלוקת כי הנזילה, שהגיעה עד ארון 
מעל  המצוי  הרחצה  בחדר  מקורה  בדירה,  החשמל 
ארון החשמל וגרמה לקצר חשמלי. השאלה שעלתה 
אם  איטום.  ליקויי  או  בנזילה  מדובר  האם  היתה 
מדובר בליקויי איטום, אזי לא חל הכיסוי בפוליסה.  

התובעת פנתה לחברת הביטוח ולחברת השרברבים 
שרברב  הגיע  ביום  בו  הנזק.  את  שיתקנו  מנת  על 
שדיווח כי ביצע איטום ברצפה )באופן פרטי, כי אין 
כיסוי לאיטום( ויש נזק חשמל. למחרת הגיע חשמלאי 

וביצע תיקונים בארון החשמל.
בארון  פיצוץ  אירע  שוב  מכן,  לאחר  ימים  מספר 
על  ודובר  מאחר  חשמל.  להפסקת  שגרם  החשמל 
פרטי  חשמלאי  להזמין  התובעת  נאלצה  סופ"ש 
שטען כי יש טיפות מים בארון חשמל, נציג חברת 
השרברבות שהגיע למחרת קבע כי הכל תקין, וכך 
חזרה התקלה פעם אחר פעם, עד שסוכם על שליחת 
מאתר נזילות שמצא את הנזילה, אלא שנציג חברת 
השרברבים קבע שאין נזילה. התובעת שקצה נפשה, 
בצנרת,  הפיצוץ  את  שאיתר  פרטי  שמאי  הזמינה 

חברת  שקל.  אלף  כ-42  של  בסך  הנזק  את  וכימת 
נזק של 15 אלף שקל  הביטוח טענה כי מדובר על 
אין  איטום  נזקי  על  ומדובר  הואיל  אך  היותר  לכל 

כיסוי והתביעה נדחתה.

טיפול לקוי
בית המשפט, אשר ישב על המדוכה, קבע כי אין 
האם  השאלה  עולה  אך  נזילה,  היתה  כי  מחלוקת 
מדובר על נזקי צנרת )המכוסה בביטוח( או רטיבות 
עקב ליקוי איטום )לא מכוסה בביטוח(. בית המשפט 

קובע כי הטיפול בתביעתה של התובעת היה לקוי.

בדוחות שמולאו על ידי השרברבים לא ניתן היה 
אמצעים  ובאילו  התקלה,  לאיתור  בוצע  מה  לדעת 
השרברב  של  העבודה  מכך,  יתרה  הבדיקה.  נערכה 
לא פתרה את העיה, אנשי המקצוע שהגיעו לא היו 
חברת  נציג  נזילות.  לאיתור  יחודי  בציוד  מצוידים 
כלכליים  מטעמים  כי  בדיון  הסביר  השרברבים 
ובית  תלונה,  בכל  נזילות  מאתר  שולחים  אינם  הם 
חשמל  לארון  נזילה  של  במקרים  כי  קבע  המשפט 
בדיקה  לבצע  מקום  יש  חיים,  לסכן  שעלול  באופן 
מעמיקה כבר בשלב מוקדם יותר, אלא שבפועל לא 

נעשתה בדיקה מקצועית רצינית של מקור הנזילה. 
בנוסף, השרברב ביצע טיפול באיטום במועד הבדיקה 
הראשוני והואיל והדבר לא הוביל להסדרת הנזילה 
מלמד כי מדובר על נזקי צנרת. בית המשפט מחייב 
את חברת הביטוח ואת חברת השרברבים לפצות את 

התובעת. 
דבר היועמ"ש: המקרה המתואר אירע מספר ימים 
בטרם כניסת הרפורמה וההסדרה בנושא נזקי המים 
בפוליסת הדירה. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור 

על פסק הדין.
הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח רן
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בית המשפט, אשר ישב על המדוכה, קבע כי אין מחלוקת כי היתה 
נזילה, אך עולה השאלה האם מדובר על נזקי צנרת )המכוסה בביטוח( 
או רטיבות עקב ליקוי איטום )לא מכוסה בביטוח(. בית המשפט קובע 

כי הטיפול בתביעתה של התובעת היה לקוי

שירותי דרך וגרירה ורכב חלופי

שמשות

פנסים ומראות צד

מרכזי שירות

עובדים איתנו

ליצירת קשר ופרטים נוספים: 073-2007443



הכנס השנתי ה-14 
בענף הביטוח הכללי
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אווניו, קרית שדה התעופה

אלמנטרי שתשתתפו
לפרטים ולהרשמה

כנס אלמנטר 2020 – לכל המידע היכנסו לאתר הכנס
ההרשמה המוקדמת בעיצומה, מהרו להירשם

 מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח

סטנדרטיזציה 
באישורי הביטוח

האם ההסדרה החדשה תשים קץ 
לקשיים בהתנהלות מול הלקוחות?

נושאים נוספים בכנס:

רגולציה וחקיקה בענף האלמנטר
נזקי אש, טרור ומלחמה - הגנות וכיסויים

ביטוח עבודות קבלניות - הקשיים בתחום וניהול התביעה
חווית לקוח בעידן הדיגיטלי

האם רוכבי הכלים החשמליים מופקרים?
שוק הביטוח העולמי וההשפעות המקומיות

http://bit.ly/2TJ5IKd
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים

״משרדים בחברות הביטוח בחיפה ! מיקום מנצח ! 
ב-990 שח לחודש. מעוצבים ואיכותיים - לפרטים: אורן 

0545270964

סוכן ביטוח חיים/כללי בעל וותק של 20 שנה בענף 
הביטוח,בעל ידע בכל מערכות חברות הביטוח 
ותיפעול משרד, מעוניין לתת שרותי בק אופיס 

מהבית לסוכני ביטוח חדשים/ותיקים בעלי תיק קטן/
בינוני,לפרטים עופר-טלפון 0503899399 או במייל 

ofer.sani.ins@gmail.com
למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת 

גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק 
קיים  וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה . קורות 

   ilan@ungar-ins.co.il חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת 
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת 

עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת הצעות, 
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד. 

דרישות: ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה 
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת 

למידה ורצון להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא 
ins1@yeldad.co.il - לשלוח לקורות חיים

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 

תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 
ibn1976@gmail.com :חיים למייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו, לטיפול בתיק 
קיים, משרה מלא לפרטים: ליובל מור 054-7179599

למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים 

ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.

משרה מלאה/ חלקית תנאים טובים למתאימים עם 
אפשרויות קידום. המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים 
למתאימים זריזות, תודעת שירות גבוהה, יכולת מו''מ 

מול עסקים. ניסיון בחיתום עסקי – חובה. ידע במכירות 
וניסיון מסחרי – יתרון.   קורות חיים נא לשלוח ל: 

jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה 

לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. ידע בביטוח 
חיים יתרון . ניסיון  חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי 

ללקוחות קיימים וחדשים. תנאים מצוינים ושעות עבודה 
B@BD2.CO.IL : נוחות.קו"ח למייל

שכירות משנה
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 
לפרטים ארז לוי 0547966694  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 

חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 

mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /

אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  
פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  

gmail.com@0555037
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 

בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 

קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 
0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

זינוק בביקוש 
לכיסוי מפני 

אלימות פוליטית 
במדינות המפרץ

מבטחות המשנה עוקבות אחר מגפת הקורונה 

בטחות המשנה הגדולות עוקבות אחר התפשטות מגפת הקורונה בסין ובמדינות דרום מזרח מ
אסיה. החברות אוספות מידע על מספר החולים וההשלכות על הפעילות הכלכלית.

במיוחד סוויס רי נמצאת במעקב אחר הנעשה בסין. המבטחת הגדולה הצליחה לחדור לשוק הסיני 
ולהיות מבטחת המשנה השניה בהיקף הפעילות בסין. בסוויס רי מציינים כי הם שוקדים על איסוף 
נתונים וקבלת מידע עכשווי משלטונות הבריאות בסין על מספר החולים והנפטרים. בנוסף, פועלת 

החברה בהתאם ללקחים שנלמדו ממגפת הסארס ב־2002 שבה היו 8,200 נפגעים ו־775 נפטרו.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בביקוש  ב זינוק  חל  האחרונים  שבועות 
לכיסוי ביטוחי מפני אלימות פוליטית 
הברוקרים  חברת  הפרסי.  המפרץ  במדינות 
זו  מגמה  על  מדווחת  מארש  הבינלאומית 
ומתקני  נפט  במיכליות  הפיגועים  בעקבות 
מיליוני  מאות  של  נזקים  הסבו  אשר  זיקוק 

דולר.
במארש מציינים כי הלקוחות של הברוקר 
במדינות המפרץ הפרסי לא גילו התעניינות 
טרור  ומתקפות  חבלות  מפני  בביטוחים 
אלימות  בפני  ביטוחי  בכיסוי  ובמיוחד 
הלקוחות  ביחס  שינוי  חל  אבל  פוליטית. 
מתעניינים  שלאחרונה  הגדולים  העסקיים 
רוכש  אף  הגדול  וחלקם  אלה  בביטוחים 
אותם. הביקוש לביטוחים לא מגיע רק מצד 
סקטורים  מצד  גם  אלא  הספנות,  חברות 

אחרים, כולל חברות נדל”ן.
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וירוס הקורונה. השלכות על הפעילות הכלכלית

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

רביב צחי על פטירת אביו  

אברהם צחי ז"ל 
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה צ'אצ'י 

יאיר פטירתו בטרם עת של בנו  

אלון צ'א'צי ז"ל 
שלא תדע עוד צער

mailto:ins1@yeldad.co.il
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